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ATA DE SESSÃO PUBLICA ÚNICA, REFERENTE A: CREDENCIAMENTO ANALISE DE PROPOSTAS, 
NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 

         
 

PREGÃO Nº:  016/2022 - PROCESSO Nº:   072/2022 
 
 

 Aos 06 (seis) dias dezembro de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se na sala de reuniões localizada 
na Prefeitura Municipal de Pratinha-MG, o pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria 266/2022, 
para a sessão pública de julgamento do Pregão em epígrafe, conforme previsto no item 02 do respectivo 
edital, que te, por objeto e REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO OBRA EM FUNILARIA, PINTURA, 
MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, BORRACHARIA E LAVAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA 
FROTA DE VEICULOS PERTECENTES AO MUNICIPIO DE PRATINHA/MG. Iniciando o período de 
identificação/credenciamento e recebimento de envelopes, o Pregoeiro, atestou que foram entregues e 
protocolados no setor de licitações desta Prefeitura, dentro do horário estipulado no Edital, os dois 
envelopes lacrados dos licitantes CENTERCAT LTDA-ME inscrito no CNPJ sob o nº 27.302.589/0001-39, 
neste ato representada pelo Sr. ELIAS CEZAR RODRIGUES JUNIOR inscrito no CPF sob o Nº 
054.154.456-09, AUTO PEÇAS PRATINHA LTDA inscrito no CNPJ sob o nº01.069.790/0001-24, 
Representada por CLAUDINEY BORGES CPF Nº 040.885.256-98, PEDRO EUSTAQUIO MARTINS-ME 
inscrita no CNPJ sob o nº86.471.174/0001-58, Representada por Pedro Henrique Martins CPF 
nº111.276.186-10, SUENON AGUIAR JUNIOR inscrita no CNPJ nº 48.224.738/0001-69, Representada 
por SUENON AGUIAR JUNIOR, CPF  nº 127.669.186-63, OFICINA DOS MANINHOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº01.873.187/0001-09, representada por  IRALDO ALVARENGA FILHO  CPF nº 758.272.476-34, 
ALEX ANDREI OTONI, inscrita no CNPJ nº 04.182.923/0001-62, representada por CARLOS ROBERTO 
LOURENÇO, CPF nº 068.271.876-91, contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação, 
respectivamente. Em seguida, recebeu as declarações dos licitantes de que atendem plenamente aos 
requisitos de habilitação estabelecidos no Edital. O Pregoeiro examinou os documentos oferecidos pelos 
interessados presentes, visando a comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas 
e a prática dos demais atos de atribuição aos representantes, comunicou o encerramento do 
credenciamento e recebimento de envelopes e declarou aberta a sessão. REGISTRO DAS PROPOSTAS 
EM CONFORMIDADE COM O EDITAL. Prosseguindo o certame o pregoeiro informou, ao representantes 
das empresas os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão, tendo sido 
alertados, para fins de planejamento orçamentário que o Município de Pratinha/MG não é obrigado a 
adquirir previamente o material constante no respectivo mapa. Que o Município de Pratinha-MG, não se 
responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte do vencedor qualquer recurso sob 
alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura e ressaltou que a ausência do representante 
legal quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará na preclusão do direito a recurso e 
na submissão ao disposto na ata. Foram analisadas as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, 
observadas as determinações editalícias, de onde foi constatado que atendem aos requisitos do Edital, e 
estão aptas para fase de lances verbais. Em seguida foi dado início à etapa de apresentação de lances 
verbais. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, de acordo com o menor preço 
por item apresentado, o Pregoeiro examinou a aceitabilidade da proposta de menor preço por item, 
comparando-o com os valores consignados na Estimativa de Preços, sendo aceitável os preços 
registrados no mapa sintético de lances que faz parte integrante desta ata. HABILITAÇÃO Depois de 
negociados os percentuais de descontos, foram abertos os Envelopes de Habilitação dos Licitantes 
CENTERCAT LTDA-ME, PEDRO EUSTAQUIO MARTINS-ME, SUENON AGUIAR JUNIOR, OFICINA 
DOS MANINHOS LTDA e ALEX ANDREI OTONI as documentações apresentadas foram verificadas pelo 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA 
CNPJ: 18.585.570/0001-56 - PRAÇA DO ROSÁRIO Nº 365 – CENTRO – CEP: 38.960-000 – PRATINHA-MG 

www.pratinha.mg.gov.br 

 
 

 

 

 

 

Pregoeiro e Equipe de Apoio para comprovação de sua conformidade com as exigências editalícias, 
momento esse que foi constatado que as empresa vencedoras, comprovaram estarem habilitada conforme 
solicitado, sendo o objeto desta licitação adjudicados a seu favor. RECURSO ADMINISTRATIVO o 
pregoeiro abriu prazo para manifestação do interesse de recorrer, momento esse que os representantes 
das empresas nada tiveram a acrescentar ao que já havia sido relatado ou abrindo mão do interesse de 
recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaiu, naquele momento do direito de 
recorrer.  O processo será encaminhado à autoridade superior, que decidirá sobre a homologação, 
revogação ou anulação do presente processo.  Nada ais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja 
ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio, que 
atestam sua participação e colaboração no certame, e pelos Licitantes presentes. 
 
 

Fabrício Antônio de Araújo 
Pregoeiro 
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Dione Fernando Ferreira 
 
 
Vanderlei Vianeis da Silva 
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CENTERCAT LTDA-ME 
CNPJ: 27.302.589/0001-39  
 
 
AUTO PEÇAS PRATINHA LTDA 
CNPJ:01.069.790/0001-24 
 
 
PEDRO EUSTAQUIO MARTINS 
CNPJ:86.471.174/0001-58 
 
 
SUENON AGUIAR JUNIOR 
CNPJ:48.224.738/0001-69 
 
 
OFICINA AUTOPEÇAS DOS MANINHOS LTDA ME 
CNPJ:01.873.187/0001-09 
 
 
ALEX ANDREI OTONI 
CNPJ:04.182.923/0001-62 


